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   JUSTIFICATIVA 

 

    Tem o presente Projeto de Lei, a finalidade de declarar 
de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva Melo Futebol Clube, criada em 12 de 
outubro de 2015, devidamente registrada no 1º Ofício de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São 
Jose dos Campos, sendo uma associação civil, pessoa jurídica, em fins lucrativos, e com duração 
por tempo indeterminado, com sede social estabelecida na Rua General Augusto de Melo, s/nº, 
Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos, CEP:- 12.247-160., e de atuação no âmbito 
nacional, regendo-se por estatuto próprio, de acordo com a legislação civil vigente, possui todos 
os requisitos concernentes à concessão da titulação de Utilidade Pública. 

 

    A aludida entidade, conforme disposição estatutária, 
não tem fins lucrativos, para dirigentes, associados ou mantenedores, tendo por finalidade 
precípua a inserção e assistência social de crianças e adolescentes carentes, através do esporte, 
como elemento pedagógico de inclusão social, podendo ser inserida também em projetos 
educacionais, culturais, dentre outras, cumprindo sua missão de unificar a sociedade em ações 
políticas de relevante caráter social.  

 

                                      A Associação tem por finalidade a inserção e assistência 
social de crianças e adolescentes carentes, através do esporte, utilizado aqui como ferramenta de 
apoio pedagógico disciplinando e instruindo o aluno para os desafios da vida. 

             

                                      A entidade também está predisposta a atuar não 
somente nos ensinamentos contidos na atividade física, mas também voltados para o 
desenvolvimento de projetos educacionais, sociais e culturais, e conforme previsão estatutária em 
seu art. 22, os membros da diretoria executiva e do conselho fiscal não perceberam nenhum tipo 
de remuneração de qualquer espécie ou natureza pelas atividades exercidas na associação. 

 

   Para tanto, apresentamos esta proposição, contando com o 
apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação, em face de sua relevância social, cultural e 
esportiva, voltada para as crianças carentes. 

    

 

 
Plenário "Mário Scholz", 13 de junho de 2017. 
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